Protokoll

Vbn 85/2019

Vårdboendenämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-03-14
14:00–17:00
Vänsterdojan, vån 3, Ringgatan 32

Närvarande ledamöter
Gunhild Wallin (C)
Jenny Thor (S)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Jonathan Östling (S)
Pell Uno Larsson (S)
Ronie Vilén (S)
Fehret Hatic (C)
Erica Gidlöf (KD)
Louise Ornell (V)
Henrik Glamsjö (M)
Ewy Eriksson (M)
Henrik Johansson (L)
Helena Eklund (SD)
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§§ 26-42
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§§ 26-42
§§ 26-42
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Tjänstgörande ersättare
Ann Ekblom (S) ersätter Susanne Andersson (S) §§ 26-42
Jessika Edetun Falk (C) ersätter Lisbet Forsberg (KD) §§ 26-42
Närvarande ersättare
Åke Pernefalk (M)

§§ 26-42

Övriga
Annika Roman
Sophie Persson
Margareta Dahlén
Ulrika Gustafsson
Berit Hjalmarsson
Hanna Richter
Ulrika Lindgjerdet
Margaretha Gunhamre
Linda Carlsson

Förvaltingschef
Nämndsekreterare
Verksamhetschef
Ekonom
Projektkoordinator
Planerare
Facklig representant, Kommunal
Facklig representant, Kommunal
Enhetschef

Paragraf 26–42
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Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 28 mars 2019.

Gunhild Wallin (C), ordförande

Ewy Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 mars 2019.
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§ 26 Protokollsjustering
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Protokollsjustering föreslås ske den 28 mars. Som ordinarie justerare
föreslås Ewy Eriksson (M) med Ann-Katrin Jondelius (M) som ersättare.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
1. Protokollsjustering ska ske den 28 mars.
2. Ewy Eriksson (M) väljs till ordinarie justerare med Ann-Katrin
Jondelius (M) som ersättare.
Beslut

Nämnden beslutar:
1. Protokollsjustering ska ske den 28 mars.
2. Ewy Eriksson (M) väljs till ordinarie justerare med Ann-Katrin
Jondelius (M) som ersättare.

§ 27 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Gunhild Wallin
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Ärendelistan godkänns.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Ärendelistan godkänns.

§ 28 Anmälan av jäv
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Inget jäv anmäls.

§ 29 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor anmäls.
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§ 30 Information om Rehabiliterande arbetssätt
Handläggare: Berit Hjalmarsson 14.10-14.50
Ärendebeskrivning

Det rehabiliterande arbetssättet ska ge medborgarna en ökad livskvalitet och
medföra ett effektivare resursutnyttjande.
Syftet med projekten är att leverera det underlag, inom respektive projekts
ansvarsområde, som behövs för att en implementering av rehabiliterande
arbetssätt ska kunna ske.
Portföljen ska ge ett komplett och samlat beslutsunderlag inför ett politiskt
beslut om igångsättning, utifrån projektens leveranser.
Nästa steg blir en test/utvecklingsfas i ett geografiskt område.
Beslutsunderlag

Rapport styrsystem och systematisk uppföljning
Sammanställning rehabiliterande arbetssätt
Slutrapport delprojekt kompetens 180621
Slutrapport kommunens modell
Slutrapport välfärdsteknik Rehabiliterande arbetssätt
Strategidokument rehabiliterande arbetssätt fastställd av KS
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Vårdboendenämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Avrapportering till Programnämnden och Vårdboendenämnden sker hösten
2019 och våren 2020.
Beslut

Nämnden beslutar:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Avrapportering till Programnämnden och Vårdboendenämnden sker hösten
2019 och våren 2020.

§ 31 Verksamhetsplan med budget 2019 - beslut
Ärendenummer: Vbn 5/2019
Handläggare: Hanna Richter, Ulrika Gustafsson 14:50-15:10
Ärendebeskrivning

De huvudsakliga uppdraget för Vårdboendenämnden är att utföra insatser i
egen regi för service, vård och omsorg i särskilt boende för de människor som
på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionsnedsättning har behov av
sådana insatser.
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Vårdboendenämndens verksamhet har en stabil ekonomi, god kontinuitet,
höga beläggningsgrader och framåtanda. Nämnden har fortsatt höga
ambitioner för utvecklingen av äldreomsorgen och kommer att bedriva ett
aktivt arbete för att testa och inventera behov av välfärdsteknologiska
lösningar. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete för attraktivare scheman,
anställningsformer, vidareutbildningar samt kompetensutvecklande och
kompetensförsörjande aktiviteter kommer också att karaktärisera 2019.
Orsakerna till den ofrivilliga ensamhet som många boende upplever ska under
året analyseras för att hitta effektivare arbetssätt att arbeta med den. Det är ett
arbete som särskilt kommer att prioriteras under verksamhetsåret.
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med budget 2019 Vårdboendenämnden
Ersättningsmodell vobo nämnd 190314
Bilaga 4 intern modell
Yrkande Moderaterna, 2019-03-14
Yrkande Liberalerna, 2019-03-14
Yrkande Sverigedemokraterna, 2019-03-14
Ordförande Gunhild Wallin (C) redogör för att indikatorn avseende andel
nöjda med maten ändras till över 80.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
1. Justerad verksamhetsplan med budget 2019 för Vårdboendenämnden
fastställs.
2. Interna ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och omsorgsboende
fastställs.
3. Vårdboendenämnden begär hos Programnämnd social välfärd att
- 68 tkr av löneöverhänget 2018 fördelas om från Hemvårdsnämnden till
Vårdboendenämnden.
- 1 045 tkr av anslag kopplat till löneökningar inom kostverksamheten fördelas
om från Hemvårdsnämnden till Vårdboendenämnden.
4. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för kännedom.
Yrkande

Ann-Katrin Jondelius (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Moderaternas eget budgetförslag som tidigare lagts i Kommunfullmäktige.
Henrik Johansson (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Liberalernas eget budgetförslag som tidigare lagts i Kommunfullmäktige.
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Helena Eklund (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Sverigedemokraternas eget budgetförslag som tidigare lagts i
Kommunfullmäktige.
Ordförande Gunhild Wallin (C) yrkar bifall till förvaltningens justerade
budgetförslag.
Vice ordförande Jenny Thor (S) yrkar bifall till förvaltningens justerade
budgetförslag.
Erica Gidlöf (KD) yrkar bifall till förvaltningens justerade budgetförslag.
Proposition

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Nämnden beslutar:
1. Justerad verksamhetsplan med budget 2019 för Vårdboendenämnden
fastställs.
2. Interna ersättningsmodell utifrån beläggning för vård- och omsorgsboende
fastställs.
3. Vårdboendenämnden begär hos Programnämnd social välfärd att
- 68 tkr av löneöverhänget 2018 fördelas om från Hemvårdsnämnden till
Vårdboendenämnden.
- 1 045 tkr av anslag kopplat till löneökningar inom kostverksamheten fördelas
om från Hemvårdsnämnden till Vårdboendenämnden.
4. Justerad verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till programnämnd
Social välfärd för kännedom.
Reservation

Ann-Katrin Jondelius (M), Ewy Eriksson (M), och Henrik Glamsjö (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation.
Henrik Johansson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Skriftlig reservation.
Helena Eklund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Skriftlig reservation.

§ 32 Årshjul 2019 - beslut
Ärendenummer: Vbn 232/2019
Handläggare: Hanna Richter 15.25-15.30
Ärendebeskrivning

För att ge både förvaltning och nämnd framförhållning i planering under
verksamhetsåret 2019 föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om en
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tidplan för när större ärenden, kopplade till årsprocessen för internkontroll
samt planering och uppföljning med mera, tas i nämnd. Förvaltningen föreslår
också nämnden att besluta om ett århjul med en tematisk uppföljning i nämnd
som utgår från de tre strategiska områdena i ÖSB under vilka nämnden har mål
att bidra inom.
Beslutsunderlag

Årshjul och temaplanering 2019
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
1. Förslag till årshjul och temaplanering för vårdboendenämnden 2019
fastställs.
2. Förvaltningen får i uppdrag att vid junisammanträdet 2019 redovisa en
planering för hur de politiskt beslutade aktiviteterna i handlingsplanen för
hbtq-arbetet ska genomföras.
Nämndens behandling av ärendet

Ordförande Gunhild Wallin (C) redovisar förslag från majoriteten om en extra
beslutssats lydande: Förvaltningen får i uppdrag att vid junisammanträdet 2019
redovisa en planering för hur de politiskt beslutade aktiviteterna i
handlingsplanen för hbtq-arbetet ska genomföras.
Beslut

Nämnden beslutar:
1. Förslag till årshjul och temaplanering för vårdboendenämnden 2019
fastställs.
2. Förvaltningen får i uppdrag att vid junisammanträdet 2019 redovisa en
planering för hur de politiskt beslutade aktiviteterna i handlingsplanen för
hbtq-arbetet ska genomföras.

§ 33 Ekonomisk månadsrapport - information
Ärendenummer: Vbn 246/2019
Handläggare: Ulrika Gustafsson 15.30-15.40
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för februari 2019.
Beslutsunderlag

Vårdboendenämnden månadsrapport februari 2019, 2019-03-13
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 34 Plan för kontaktpolitikerbesök 2019 - beslut
Ärendenummer: Vbn 213/2019
Handläggare: Gunhild Wallin 15.40-15.45
Beslutsunderlag

Kontaktpolitikerverksamheten, 2019-02-20
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Nämnden antar dokumentet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Dokumentet antas.

§ 35 Kvalitetsuppföljning Rostahemmet - information
Ärendenummer: Vbn 230/2019
Handläggare: Margaretha Dahlén 15.45-16.10
Ärendebeskrivning

Syftet med kvalitetsuppföljningen är att granska hur Rostahemmet lever upp
till Örebro kommuns kvalitetskriterier samt att ha en dialog kring detta.
Kommunens uppföljningsgrupp möter representanter från boendet i enhetens
lokaler på Rostahemmet.
Inför kvalitetsuppföljningen har en självskattning skickats ut till enheten. I
självskattning ska verksamheten redogöra för hur de gör för att leva upp till
kraven. Självskattningen ligger sedan till grund för dialogen på plats.
Uppföljningsgruppen har även tagit del av relevanta dokument och
dokumentation inför uppföljningen.
Beslutsunderlag

Godkänd åtgärdsplan Rostahemmet 2018
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
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- Informationen tas till protokollet.

§ 36 Överenskommelse om samverkan av akademiskt
vård- och omsorgsboende
Ärendenummer: Vbn 233/2019
Handläggare: Annika Roman, Linda Carlsson 16.10-16.35
Ärendebeskrivning

Länets äldre ska kunna leva det liv de önskar, och begrepp som respekt,
självbestämmande, integritet och värdighet ska vara centrala. För att säkra detta
inför framtiden, då de äldre blir fler, är det viktigt att utbildning och forskning
kan integreras i den dagliga omvårdnaden.
Mot den bakgrunden föreslås att Region Örebro län, tillsammans med Örebro
universitet, Örebro kommun och Kumla kommun, nu inrättar två så kallade
akademiska vård- och omsorgsboenden.
Beslutsunderlag

190308 PM Akademiskt vårdboende, 2019-03-08
190308 Trädgårdarna överenskommelse akademiskt vårdboende, 2019-03-08
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Nämnden beslutar att godkänna överenskommelsen.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Nämnden beslutar att godkänna överenskommelsen.

§ 37 Information från förvaltningschef
Handläggare: Annika Roman
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Verksamhetschefen informerar om planering för korttidsplatser till
teckenspråksavdelningen på Karlslundsgården.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 38 Information från ordförande
Handläggare: Gunhild Wallin
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Ärendebeskrivning

Ingen information

§ 39 Kurser/konferenser
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Information om kommande utbildningsdag den 21 mars på Scandic Grand.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 40 Rapporter från kontaktpolitkerbesök samt
kurser/konferenser
Handläggare: Gunhild Wallin
Ärendebeskrivning

Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information
från genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från deltagande
i kurser/konferenser.
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 41 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vbn 4/2018
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, det vill säga att delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation ska
anmälas till nämnden.
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Vid dagens sammanträde anmäls: Delegationsbeslut perioden 2019-02-012019-02-28 och delegationsbeslut avseende atteständringar 2019-02-01-201902-28.
Beslutsunderlag

Anmälan av delegationsbeslut 2019-02-01-2019-02-28
Delegationsbeslut 2019-02-01-2019-02-28
Atteständringar 2019-02-01-2019-02-28
2018 års utdelning av stiftelsemedel från Social samfond 1, VoO väster
2018 års utdelning av stiftelsemedel från Social samfond 1, VoO öster
Protokollsutdrag § 117
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
-Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 42 Diarieförda ärenden samt övriga handlingar
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Nämnden får för kännedom:
Månadsrapport boendesamordning februari
Diarieförda handlingar 2019-02-01-2019-02-28
Protokoll samverkan 2019-02-26
Beslutsunderlag

Månadsrapport boendesamordning februari
Diarieförda handlingar 2019-02-01-2019-02-28
Protokoll samverkan 2019-02-26
Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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MODERATERNA
0 REB RO KOMMUN

Yrkande
Ärendenummer : Vbn 5/2019
Örebro kommun

Vårdboendenänmden
2019-03-14

Örebro behöver en välfärd att lita på
Örebro kommuns kämuppgift är att tillhandahålla välfärd till Örebroarna. Välfärd handlar i
gmnden om trygghet.
När människor av olika anledningar hamnar i situationer som man inte klarar av på egen
hand, ska korrnnunens skyddsnät finnas till hands. Alla ska kunna erhålla akut hjälp, men
vid behov även ett långsiktigt stöd.
Moderaterna har sedan tidigare uppmärksammat de många brister som förekommer
inom den kommunala äldreomsorgen i Örebro och det krävs en omfattande översyn av
verksamheten för att komma till rätta med problemen, vilket kommer att innebära ett
omfattande förändringsarbete.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Vårdboendenämnden beslutar:

Att verksamhetsplan med budget 2019 för Vårdboendenärnnden avslås
Att Moderaternas budget för 2019 bifalles
Om nämnden beslutar enligt liggande förslag gäller ovanstående som reservation till
förmån för egen budget.

För Moderaternas grnpp i Vårdboendenämnden

Ann-Katrine Jondelius 2:e vice ordförande (M)
Henrik Glamsjö ledamot (M)
Ewy Eriksson ledamot (M)
Åke Pernefalk ersättare (M)
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I.
YRKANDE/RESERVATION ÄRENDENR: Vbn 5/2019
VÅRDBOENDENÄMNDEN 2019-03-14

Liberalerna har vid flera tillfällen riktat viktig kritik mot de brister
som förekommer inom den kommunala omsorgen för årsrika
individer inom Örebro kommun. Omsorgen och boendemiljön för
årsrika inom kommunen är en prioriterad kärnfråga för
Liberalerna .
Liberalerna lägger inga sparförslag på området som berör äldre,
sköra och inte sällan resurssvaga individer.
Liberalerna yrkar avslag på liggande förslag till budget till
förmån för egna ramar, prioriteringar och budget.
Om Liberalernas förslag faller är detta tillika en reservation till
förmån för eget budgetförslag.
För Liberalerna i Örebro kommun

Henrik Johansson (ledamot i Vårdboendenämnden L)
Jonna Färm (ersättare i Vårdboendenämnden L)
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Yrkande/reservation
Ärende: Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Vbn 5/2019
Vårdboendenämnden 14 mars 2019
sverigedemokraternas budget fokuserar på kvalitet på vården med tillgång till rehabiliterande insatser
utefter individens behov och önskemål. I vår budget tillför vi, jämfört med de styrande partierna, totalt 26
miljoner kronor mer än de styrande till programområde social välfärd - varje år. Däri ingår satsningar för alt
förbättra arbetsvillkoren för personalen.
Ju mer nöjd personalen är desto bättre förutsättningar för ett gott bemötande och ett väl utfört arbete och
minskade sjukskrivningar. Med sverigedemokraternas budget tar vi ett steg på vägen mol en bättre
äldrevård där vi visar tacksamhet gentemot den generation som med stor flit har byggt vårt nuvarande
välstånd.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
l.

Avslag på beslutspunkl 1-2 till förmån för sverigedemokraternas egen budget som tidigare
inlämnats till Örebro kommunfullmäktige.

I det

fall yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För sverigedemokraterna i Vårdboendenämnden

Helena Eklund (SD)
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